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Skriftlig prøve i biologi A maj 2011 
 
 
Hermed udsendes evalueringen af den skriftlige prøve i biologi A maj 2011.   
 
Evalueringen indeholder henvisning til opgavesæt, statistik over valgfrekvenser 
og karakterfordeling, den indledende censur, censorkommentarer til 
opgavesættene, uddybning af bedømmelseskriterier for udvalgte delspørgsmål 
og en liste over typeord og gode råd. 
Citater fra elever og censorer er angivet med kursiv. 
 
Evalueringen er udarbejdet af opgavekommissionen i biologi: 
 
Jørgen Baungaard Hansen, Formand  
Birgit Eliasson 
Lisbet Marcussen 
Dorte Gedde 
Kresten Cæsar Torp, Fagkonsulent 
 
Juni 2011 
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 Opgavesæt 
 

Opgavesættene fra skriftlig prøve i biologi A maj 2011 kan findes på  
http://www.uvm.dk/Uddannelse/Gymnasiale%20uddannelser/Proever%20og%20eksamen/Ti
dligere%20skriftlige%20opgavesaet%20stx%20og%20hf.aspx 
 
Opgavesættet fra sygeeksamen i august 2011 kan findes samme sted, men det indgår ikke i 
evalueringen. 
 
Opgavesættene indeholdt følgende opgaver: 
 
Onsdag den 25. maj 2011 

Opgave 1 Koralrev 
Opgave 2 Gensplejsede kartofler 
Opgave 3 Muskelsvind hos laboradorhunde 
Opgave 4 Medicin i magiske kugler 

 
Fredag den 28.maj 2010 

Opgave 1 Pig city 
Opgave 2 Glycogenolyse 
Opgave 3 Behandling af middagsrester 
Opgave 4 Genetisk bestemt fedme 
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Statistik 
I 2011 var 2145 elever  til prøve i biologi A. Det tilsvarende tal var 2094 i 2010.  
 

Elevernes valg af opgaver 

Elevernes valg af opgaver i de to sæt fordelte sig som følger: 

 
 1 2 3 4 I alt 

25. maj 1390 1374 1047 1096 4907 

27. maj 270 364 400 379 1413 

 
Frekvensfordelingen af elevernes valg giver følgende billede: 
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Elevernes karakterer  
 
Elevernes karakterer fordelte sig som følger: 
 

Karakter -3   00  02 4 7 10 12 I alt 

Antal eksaminander 4 112 340 578 603 380 128 2145 
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Elevernes samlede karaktergennemsnit var 5,8, hvilket svarer til gennemsnitskarakteren i 
2010.  
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Den indledende censur 
 

Resultat af den indledende censur for sættet onsdag d. 25. maj 2011 

       
Kommentarer vedrørende opgavesættet: 
Helt generelt et godt eksamenssæt. Det er forholdsvis let at differentiere eleverne og 
karakterniveauet er rimeligt. Selv de forholdsvis svage elever kan besvare væsentlige dele af 
opgaverne, mens det er en udfordring for mange, at komme med egentlige forklaringer på fx 
kurveforløb. Der ser ikke ud til at være opgaver som vælges fra. 
 
Kommentarer til enkeltopgaver, der bør tages højde for ved vurderingen af 
opgavebesvarelserne: 
  
Opgave 1  
1.1: Der kræves ikke detailviden om koraller, selvom enkelte klasser kan have dette fra 
undervisningen. Elever bør belønnes for at vise, at de forstår begrebet symbiose og kan give 
eksempler på gensidige fordele, som kunne tænkes at forekomme bl.a. på baggrund af 
oplysningerne i opgaven. 
   
Opgave 2 
2.4: Økologiske perspektiver opfattes af nogle elever som perspektiver i forhold til økologisk 
jordbrug. Det må accepteres som en måde at forstå spørgsmålet på, og bedømmelsen kan gå 
på diskussionens faglige niveau i det perspektiv.  
 
Opgave 4 
4.1: Nogle elever forstår det sådan, at der spørges til problemer ved at få liposomer frem til 
cellerne. Det må accepteres, hvis der ellers er gode forklaringer på problemet. 
4.3: Nogle elever forklarer med baggrund i andre eksempler, at receptor og 
målsøgningsmolekyle danner en kanal. Det må på baggrund af det oplyste accepteres som en 
mulig forklaring. 
 
 

Resultat af indledende censur for sættet onsdag d. 27. maj 2011 

      
Kommentarer vedrørende opgavesættet: 
Velfungerende sæt. Let at differentiere over hele skalaen. Opgave 1 er muligvis lidt 
underrepræsenteret.  
 
Kommentarer til enkeltopgaver, der bør tages højde for ved vurderingen af 
opgavebesvarelserne: 
  
Opgave 1 
1.1: Det er ikke klart i opgaveformuleringen, om der henvises specifikt til kemisk 
reaktionstype. Derfor må svar som ammonifikation, tælle som tilfredsstillende. 
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1.5: Mange elever angiver, at planternes optagelse af CO2 fra urinstof gavner drivhuseffekten, 
mens få kommer dybere i CO2-neutralitetsprincippet. Det må accepteres, men der vil være 
differentieringsmuligheder i forklaringer. 
   
Opgave 2 
2.3: Mange elever overser at det er muskelfosforylasen der mangler. Sammenhængende 
forklaringer bedømmes positivt, på trods af dette udgangspunkt. 
 
Opgave 4 
4.3: Udtrykket normal genotype forstås forskelligt, som ingen genetisk betingede problemer 
med appetitregulering eller specifikt mht. MC4-receptoren. Begge tolkninger må accepteres. 
4.4: En del elever forstår ikke at figuren viser hvordan blod udveksles. Hvis figuren er 
misforstået, og besvarelsen i øvrigt indeholder fornuftige biologiske overvejelser i forhold til 
de antagelser eleven har lagt til grund for besvarelsen, må det tælle positivt.  
4.5: Svarene her afhænger af hvordan forsøget i 4.4 er forstået. Hvis bersvarelsen ser 
fornuftig ud, ud fra (evt. fejlagtige) antagelser i 4.4, må det ligeledes tælle positivt.   
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Censorkommentarer 
 
Opgavekommissionen takker censorerne for gode og konstruktive kommentarer.  
Vi har desværre kun fået et begrænset antal censorkommentarer. Det gør at det er sværere for 
os at vurdere om der er tale om synspunkter der deles af en større gruppe af censorer.  
Vi bringer herunder et helhedsindtryk med enkelte citater. 
 

Kommentarer til opgavesættet som helhed 
 
Blandt censorerne er der generelt stor tilfredshed med opgavesættene.  
 

Sættet onsdag den 25. maj  
Det er forholdsvis let at differentiere eleverne og karakterniveauet er absolut rimeligt. Selv 

de forholdsvis svage elever kan besvare væsentlige dele af opgaverne. 

Generelt et rigtigt godt sæt, fordi alle fire opgaver både rammer typiske opgaver, som 

eleverne kan genkende, og har trænet, og samtidig giver dem mulighed for at sætte velkendt 

viden ind i nye rammer. 

 

 

Sættet fredag den 27. maj 
Mit umiddelbare indtryk var at opgavesættet var ret svært. Det har dog vist sig at mange ele-

ver ikke er enige med mig.  

Spørgsmålene er tilstrækkeligt åbne til at sikre, at de svage kan komme i gang med besvarel-

sen og de mere stærke elever kan udnytte deres faglige forståelse til udarbejdelse af uddy-

bende forklaringer. 

At der de sidste år er mere fokus på bearbejdning af eksperimentelt materiale er dels meget 

relevant, dels giver det gode muligheder for at differentiere blandt besvarelserne. 

 
 

Kommentarer til enkeltopgaver 
 
Sættet onsdag den 25. maj 
 
Opgave 1 
 
Spørgsmål 1 
Alle kan skrive noget, der er mange muligheder og det er dermed let at differentiere. Figuren 

bruges i for ringe udstrækning som inspiration. 

I opgaven oplyses at alger spiller en vigtig rolle for stenkorallers dannelse af kalkskelet, det 

er en oplysning, der er blevet gentaget i alt for mange besvarelser i delspørgsmål 1 uden 

nogen biologisk argumentation. Den kunne man nok have undværet, 

 
Spørgsmål 2 
Mange elever har svært ved foreslå et rimeligt øvelses set-up. 
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Kontrolforsøg er manglende hos de fleste, og for mange har både lysintensitet og temperatur 

som variable. 

Fint at resultaterne foreligger og eleverne så skal give forslag til forsøget herudfra. Det gør 

metodeopgaverne mere konkrete. 

(Der) bruges meget energi på at opstille forsøg med forskellig temperatur, så korallerne 

bliver bleget. Lysintensitetens betydning overses fuldstændig af mange. 
 
Spørgsmål 3 
De fleste når kun frem til at beskrive resultater, og mange bemærker ikke kurvernes 

udfladning.  
 
Spørgsmål 4 
Alt for få lader sig inspirere af figur 1. Mange når ikke videre end til at der bliver færre 

koraller ved blegning. 
 
Opgave 2 
 
Spørgsmål 2 
Flere elever skal lære at lave grafer på computer, der er mange der er dygtige til det, mens 

en del har problemer som man burde kunne løse ved mere fokusering på den del af 

opgaverne. 

God opgave, men der må godt i forbindelse med graftegning være lidt krav om beregning af 

data eller/og aflæsning af graferne. 
 
Spørgsmål 4 
Her er der mange der ikke forstår ”økologiske perspektiver”. De tolker det som økologisk 
jordbrug. 
 
Spørgsmål 5 
Delspørgsmål 5 har givet gode elever mulighed for at perspektivere til samfundsmæssige 

forhold, som klimaproblemer. 
 
Opgave 3 
 
Spørgsmål 2 
Fint at regneopgaven (delopgave 2) kunne være delvist korrekt - fx kunne de tage et enkelt 

exon og dividere med 3. Så det ikke bare var helt forkert eller helt korrekt. 
 
Spørgsmål 3 
overraskende få kommer frem til noget med at mutationer skaber ændringer i et enzyms 

primære, sekundære og tertiære struktur. Som igen er af betydning for funktionen ved 

specificitet med substratet. De fleste holder sig på et alt for generelt/overordnet plan, 
 
Spørgsmål 4 
Det var tydeligt at se at mange klasser har lavet elektroforese og kan forholde sig konkret til 

opgaven, det kunne også ses at ikke alle klasser havde nået dette. 
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En del elever ser markøren som en markør for sygdommen og vil derfor have at hund nr. 1 er 

den syge. Jeg synes man skulle have sat antal basepar på markøren så de kun regne sig frem 

til genet. 
 
Spørgsmål 5 
næsten umuligt at differentiere på . Langt de fleste ved at man kan være bærer af et 

sygdomsgen uden selv at være syg. Også selv om resten af denne opgave er besvaret 

mangelfuldt! 
 
Opgave 4 
 
Spørgsmål 1 
En del elever misforstår opgaven og svarer på hvorfor "de magiske kugler" kan have svært 

ved at bringe medicinen frem. 

Nogle elever forstår det sådan, at der spørges til problemer ved at få liposomer frem til 

cellerne. Det giver overlap i forklaringer med de næste spørgsmål. 
 
Spørgsmål 3 
Flere elever vil have målsøgningsmolekylet til at lave en kanal i målcellen. 
 
Spørgsmål 4 
der er ikke mange der genneskuer at liposomet netop er lipofilt og derfor kan smelte sammen 

med cellemembranen. 

Som i øvrige opgaver og sp. med forklaring af kurver ender det også her med beskrivelser for 

langt de fleste. Og rigtig mange inddrager slet ikke kontrollen. 
 
 
Sættet fredag den 27. maj 
 
Opgave 1 
 
Spørgsmål 1 
Få nævner hydrolyse. Mange skriver om ammonifikation og mineralisering. 
 
Spørgmål 4 
Meget få nævner begrebet begrænsende faktor. 
 
 

Gode råd og andet 

 
Der var ingen deciderede Gode råd fra censorerne til opgavekommissionen. De gode råd var i 
højere grad rettet mod undervisningen og derfor råd til os alle. 
Der er fortsat behov for at arbejde med at træne eleverne i at læse og forstå opgaver og 
typeord. Ved forcensuren blev det især fremhævet, at der er et stort behov for at arbejde med 
at træne eleverne i faglige forklaringer og fagligt begrundede svar, hvori der anvendes faglig 
terminologi.  
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Vi vil i den forbindelse henvise til opgavekommissionens kommentarer til elevernes 
besvarelser af enkeltspørgsmål i det efterfølgende.  
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Kommenterede eksempler på elevers besvarelse af enkeltspørgs-
mål fra årets prøve. 
 
Opgavekommissionen har i år valgt at kommentere eksempler på enkeltspørgsmål, der 
illustrerer forskellige niveauer af besvarelser.  
Vi ønsker hermed at vise hvad der forventes, når der anvendes et bestemt typeord i et 
spørgsmål.  
Typeordene er gengivet på side 21-22. 
 
Kommentarerne tager udgangspunkt i spørgsmål der indledes med giv forslag til, afbild og 

forklar ud fra en overvejelse om at disse spørgsmål tilsammen afspejler bredden i opgaverne, 
fra det konkrete færdighedsorinterede spørgsmål, til spørgsmål der lægger op til forklaringer 
af mere  komplekse forhold og inddragelse af eksperimentelle overvejelser.  
 
Hensigten med kommentarerne er at henlede opmærksomheden på hvordan typeordene 
spiller sammen med skriftlighed i undervisningen generelt, og hvordan det er nødvendigt at 
eleverne arbejder målrettet med at formulere deres faglige ræsonnementer, før de kommer til 
den skriftlige prøve.   
 
Det er ikke angivet hvilken karakter eleverne i eksemplerne har opnået. Bedømmelsen af 
eleven er en helhedsbedømmelse, og det samlede niveau kan ikke nødvendigvis ses ud fra 
besvarelsen af et enkelt spørgsmål. 
 

Kommentarer til sæt 1, opgave 1.2: Giv forslag til eksperiment 

 
Spørgsmålet lød:  
 
2. Giv forslag til, hvordan eksperimentet, der danner grundlag for resultaterne vist i figur 2, 

kan være udført i praksis. 
 
Herunder følger 4 kommenterede eksempler på elevbesvarelser af ovenstående spørgsmål. 
 
Eksempel 1 
På Figur 2 ses en graf der afbilleder fotosyntesen som en funktion af lysintensiteten hos en 

bleget koral og en ikke-bleget koral.  

Fotosyntesen (afstemt):   

Som man kan se på fotosyntesen, og som vi allerede ved, så er lys en essentiel del af 

fotosyntesen, og processen kan slet ikke fungere uden lys. Da vi netop skal teste, hvordan 

lysintensitet og bleget/ikke-bleget koraler hænger sammen, kan man opstille et forsøg, hvor 

man tager to bassiner – det ene skal indeholde en bleget koral og det andet en ikke-bleget. I 

hvert bassin kan man så placerer en O2-måler, som måler udskillelsen af O2 og dermed 

fotosyntese.  
 
Eleven har forståelse for at den uafhængige variabel er lysintensiteten, men mangler 
fuldstændig en beskrivelse af, at eksperimentet skal udføres ved at de ”to bassiner” skal 
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udsættes for forskellige lysintensiteter samtidig med, at alle andre faktorer søges holdt 
konstant. 
 
Eksempel 2 
Man tager to grupper af koraler, ikke-bleget og bleget koraler og isolere dem i hver sin 

vandtank hvor man kontroller alle aspekter af deres miljø. Derefter kan man styre 

lysintensiteten, lysintensiteten starter på 0 også øger man den langsomt, man kan sætten den 

til en bestem styrke i et vist antal minuter længe nok til at få en gennemsnitlig måling. Man 

måler dannelsen af kuldioxid i luften der er bnp af fotosyntesen og med de tal kan man 

beregne nnp der er dannelsen af oxygen. 

 
I denne besvarelse demonstreres viden om det kontrollerede forsøg, samt forståelse af hvilken 
faktor der er den variable. Eleven overvejer forholdet mellem fotosyntese og respiration ved 
forsøget, men er ikke klar omkring sammenhængen mellem koncentrationsmålingerne og 
hhv. bpp og npp. Da det fremgår af y-aksetitlen i opgavens Figur 2, at det der måles er ”O2-
udskillelse (nmol/cm3/s)”, er det ikke en god ide at foreslå at man måler CO2 og ud fra det 
beregner O2-udskillelsen. 
 
Eksempel 3 
I eksperimentet har man skulle bruge en ikke-bleget koral og en bleget koral og en lyskilde 

som er justerbar – da man ønsker at undersøge fotosynteseaktiviteten som funktion af 

lysintensiteten. Man har anbragt den ikke-bleget koral og den bleget koral i hvert sit rum, 

hvor man kan måle O2-udskillesen – de skal være i hvert sit rum, da man ønsker at undersøge 

fotosynteseaktiviteten hos en bleget koral og en ikke-bleget koral. Herefter har man tændt for 

lysintensiteten og taget målinger fra begge rum om O2-udskillelsen. Dermed har man nu 

målinger fra en ikke-bleget koral og en bleget koral som fortæller om deres 
fotosynteseaktivitet under forskellige lysintensiteter. 

 
I denne besvarelse er der god forståelse for at der skal bruges eksemplarer af blegede og ikke-
blegede koraller i hver sin forsøgsopstilling, at man skal variere lysintensiteten og måle O2-
udskillelsen. Der gøres dog ikke grundigt rede for at andre faktorer skal holdes konstante, så 
der bliver tale om et kontrolleret forsøg. 
 
Eksempel 4. 
Jeg ville starte med at dele korallerne op i to forskellige grupper: En jeg udsætter for 

korallers optimale temperatur og den anden vil jeg udsætte for en temperatur der er over det 

kritiske niveau. Udover temperaturen vil jeg sørger for betingelserne er ens for begge 

grupper, og jeg vil lade dem stå sådan indtil korallerne i det varme miljø er begyndt at 

udstøde algerne og de bliver bleget. 

Herefter vil jeg udskifte vandet omkring korallerne så alger i vandet omkring dem ikke 

kommer til at påvirke måleresultaterne, i naturen ville algerne også blive mere spredt fordi 

de driver væk eller bliver spist af fisk. Vandets temperatur skal selvfølgelig være den samme 

som tidligere. 

Når vandet er skiftet sætter jeg beholderne med korallerne ind i nogle bokse der vil kunne 

måle ændringer i O2 mængden. I boksene skal korallerne udsættes for forskellig lysintensitet, 

fx kunne man udsætte 50 bleget og 50 ikke-bleget koreller for en lysintensitet på 10 µmol 

fotoner/m
2
/s og halvtreds andre af hver for 100 µmol/m

2
/s hvorefter man måler eventuelle 

stigninger i O2.  
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I denne besvarelse har eleven valgt både at beskrive hvordan man i laboratoriet kan 
fremkalde koralblegning under kontrollerede forhold og dernæst beskrive en fremgangsmåde 
for et kontrolleret eksperiment hvor O2-udskillelsen måles ved forskellige lysintensiteter. Det 
kunne have været hensigtsmæssigt at gøre overvejelser om hvorvidt man skulle bruge de 
samme koraller ved forskellige lysintensiteter eller, som eleven har valgt at skrive, forskellige 
koraller ved de forskellige lysintensiteter. 
 
 

Kommentarer til sæt 1 opgave 2.2: Grafisk afbilding 

 
Spørgsmålet lød:  
 
2. Afbild procent døde kartoffelnematoder efter henholdsvis 32 og 40 timer som funktion af 

koncentrationen af isothiocyanat. Anvend regneark eller grafpapir. 
 
Herunder vises 5 forskellige afbildningsmåder fra årets besvarelser.  
 
Eksempel 1 
Nedenstående er forkert, eleven har valg at afsætte tid på x-aksen, yderligere mangler 
aksebenævnelser samt diagramtitel.  
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Eksempel 2 
Flere elever valgte at afbilde data i to grafer. Derved blev deres Y-akser forskellige, hvilket 
gør det svært at sammenligne kurveforløbene. Afbildningen er uhensigsmæssig, da eleverne i 
spørgsmål 2.3 bliver bedt om at forklare graferne. 
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Eksempel 3  
Mange elever afbilder data i samme koordinatsystem, men glemmer aksebetegnelser samt 
figurtekst eller diagramtitel.   
 
 

 
 
 
Eksempel 4   
Flere elever afbilderdata i et søjlediagram. Som funktion af referere til en variabel, mens et 
søjlediagram vil referere til en kategoriinddeling. Det må derfor siges ikke at være en korrekt 
afbilding. 
 

0

20

40

60

80

100

120

0,05 0,3 1

koncentration af isothiocyanat (mg/mL)

P
ro

c
e
n

t 
d

ø
d

e

32 timer

40 timer

 
 
 



Side 18 

Eksempel 5   
Herunder vises en afbildning, som opfylder kravene. Flere elever valgte endvidere at 
undersøge, om der var lineær sammenhæng ved hjælp af lineær regression og angav R2-
værdi.  
 

 
 
 

Kommentarer til sæt 1 opgave 2.3: Forklar dine grafer  

 
Spørgsmålet lød: 
 
3. Forklar dine grafer. 
 
Her følger tre eksempler på besvarelser: 
 
Eksempel 1  
Efter 32 timer kan man se at jo højere koncentrationen af isothiocyanatet er, jo større 

dødelighed. Og efter 40 timer med en koncentration på 1,00 er alle kartoffelnematoder døde. 
 
Eksempel 2  
På graferne kan man se, henholdsvis hvor mange procent kartoffelnematoder der er døde 

efter 32 timer (blå) og efter 40 timer (rød), ved de forskellige koncentrationer isothiocynat. 

Det ses tydligt, at jo højere koncentrationen er, jo højere vil procenten af døde 

kartoffelnematoder være. Det ses også at jo længere tid der går, jo højere vil den procentvise 

dødelighed også være, eftersom der efter 40 timer ved alle koncentrationer er flere døde 

kartoffelnematoder end der er ved 32 timer.  

Ligeledes kan man se, at efter 40 timer, vil stigningen af procentvise døde kartoffelnematoder 

fra 0,3mg/mL til 1mg/mL, være 25,3 % højere end den er efter 32 timer. Dette betyder altså 

at tiden har en stor effekt, da blot 8 timer kan øge den procentvise død med 25,3 % ved 

koncentrationer på 1mg/mL. Procentstigningen ved 40 timer i forhold til 32 timer, ved en 
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koncentration på 0,005 til 0,30 er på 2,7, hvilket vil sige, at stigningen samme koncentration 

fra 0,005mg/mL til 0,30mg/mL vil være 2,7 % højere efter 40 timer.   
 
Eksempel 3  
Figuren viser i hvilken grad isothiocyanat er giftigt for kartoffelnematoder. Som det kunne 

forventes, er en højere koncentration mere giftig end en lavere koncentration, hvilket tydeligt 

kan aflæses på figuren. Hvad der også er interessant er, at det lader til, at isothiocyanat har 

mere end bare en akut giftighed. Dette fremgår af figuren, da det ved en sammenligning af 

graferne er tydeligt at se, at jo længere tid kartoffelnematoderne er udsat for stoffet, des flere 

dør der af dem. Dette kunne tænkes forklaret ved, at flere kartoffelnematoder bliver udsat for 

isothiocyanat ved længere tids eksponering end ved kortere tids eksponering, men det kunne 

også tænkes, at kartoffelnematoderne optager mere isothiocyanat i deres organisme, hvis de 

er i kontakt med det i længere tid. Hvis nogle kartoffelnematoder overlever den første 

udsættelse for isothiocyanat, vil de derfor alligevel dø, da isothiocyanats giftighed øges over 

tid, som det fremgår af figuren. Koncentrationen af isothiocyanat er dermed ikke den eneste 

faktor, der afgør hvor giftigt stoffet er. Dog er det nok ikke selve stoffets giftighed, der øges. 

Sandsynligvis er det koncentrationen af isothiocyanat i kartoffelnematoderne, der øges over 

tid, fordi organismerne får mere tid til at optage stoffet, og en højere koncentration må være 

tilsvarende mere giftig. 
 
Eksemplerne et og to er begge kun beskrivelser af graferne, andet eksempel dog mere 
detaljeret.  
I andet eksempel angives tiden som en årsag, men der gives ikke yderligere forklaring på 
hvordan tiden kan have denne effekt.  
I tredje eksempel forklarer eleven ved at vise en forståelse for giftens virkning på 
nematoderne.  
 
 

Kommentarer til sæt 1, opgave 3.4: Forklar resultaterne af DNA-analysen  
 
Spørgsmålet lød:  
 
4. Forklar resultaterne af DNA-analysen vist i figur 4. 
 
Her følger tre eksempler på besvarelser: 
 
 
Eksempel 1 
Resultaterne fra figur 4 visser 3 forskellige prøver hvor en er rask (AA) og to der må være 

syge recessiv (A a) og homozygot recessiv (a a). 
 
Eksempel 2  
Figur 4 viser en gelelektroforese lavet over en restriktionsanalyse med brug af et 
restriktionsenzym. Princippet i en gelelektroforese er at DNA er negativt ladet, hvormed at 

man, efter at have loadet den ”opklippede” DNA i de respektive brønde, tilsætte elektricitet 

til gelen. Dette gør man ved at den negative pol bliver sat i enden hvor DNA’en befinder sig, 

og den positive pol i den anden ende, hvormed at den negative DNA vil vandre mod den 
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positive pol og så fordele sig efter størrelse, da gelen er svært gennemtrængelig og derfor vil 

store DNA stykker ikke vandre lige så langt som små DNA stykker, da de store skal bruge 

mere kraft på at komme igennem gelen, hvormed at de små DNA stykker er dem der er tættest 

på den positive pol. Hund 1 er rask bærer. Hund 2 er syg. Hund 3 er rask. 
 
Eksempel 3 
Figur 4 viser resultatet af en elektroforese, hvor man har søgt at analysere DNA fra 

henholdsvis to raske og en syg hund. Det kan aflæses på figuren, at DNA’et der blev loadet i 

brønd 1 og 3 kommer fra raske hunde, mens DNA’et fra brønd 2 stammer fra en syg hund.  

Princippet med elektroforese bygger på, at DNA-molekyler er negativt ladede. Derfor vil de, 

når man tilsætter elektrisk strøm, vandre mod pluspolen. Molekylerne bevæger sig gennem en 

gel og bliver adskilt efter størrelse. Dette skyldes, at jo større et molekyle er, des mere 

modstand vil det møde på sin vej gennem gelen, og det vil derfor bevæge sig tilsvarende 

kortere i forhold til mindre molekyler. Når CNM-mutationen opstår, indsættes et ekstra 

stykke DNA i genet. Derfor bliver genet længere, hvorfor molekylet bliver større. Derfor 

bevæger det muterede gen sig kortere under en elektroforese end det raske gen. Derfor må 

det fastslås, at hund nummer 2 er syg, og hund nummer 3 er rask. Både ud for brønd nummer 

2 og 3 kan der kun aflæses et enkelt tykt bånd. Det betyder at hundene er homozygote. Begge 

alleler er lige store, og havner derfor det samme sted, hvorfor der kun optræder et bånd, som 

til gengæld bliver tykt. Ud for brønd nummer 1 kan der aflæses to tyndere bånd. Det betyder, 

at denne hund er heterozygot. Den har to forskellige alleler, hvor den ene er muteret, og den 

anden er rask. Det betyder, at den ene allel vil bevæge sig kort, da den er stor, og den anden 

vil bevæge sig langt, da den er lille. Derfor aftegner der sig to bånd, men eftersom det kun er 

halvdelen af det tilførte DNA, der samler sig hvert sted, er båndene tilsvarende tynde. Det er 

værd at bemærke, at båndet for den syge allel bevæger sig lige så langt, som den homozygot 

syge hunds bånd, mens båndet for den raske allel bevæger sig lige så langt som den 
homozygot raske hunds bånd.  

Hund nummer 1 er også rask, eftersom mutationen er recessiv, men den er bærer af 

sygdommen. 
 
Eksempel et angiver et resultat af elektroforesen men inkluderer ingen form for forklaring. 
Andet eksempel beskriver elektroforese og angiver resultater, men igen er svaret helt uden 
forklaring. Tredje eksempel giver en fyldestgørende forklaring på resultatet af elektroforesen. 
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Typeord 
 
En kort forklaring på typeord, der benyttes i skriftlige biologiopgaver 
 
Afbild: 
Grafisk fremstilling af data. Enheder angives. 
 
Analyser: 
En grundig gennemgang og forklaring af data, fx en figur. Afslut gerne med en 
konklusion, hvis det er muligt. En ren beskrivelse er ikke tilstrækkelig. 
 
Angiv: 
Et kort præcist svar, fx enkeltord eller talværdi. 
 
Baggrund, på baggrund af: 
Besvarelsen skal tage udgangspunkt i det materiale, figur eller lignende, der 
henvises til. 
 
Begrund: 
Besvarelsen skal uddybes, så det tydeligt fremgår, hvilke faglige overvejelser, 
der ligger bag dit svar. 
 
Beregn: 
De i opgaven angivne værdier (tal) skal bruges til at beregne resultater. 
Delresultater og enheder angives. 
 
Diskuter: 
Fremdrag fordele og ulemper ved de faglige problemstillinger. Argumenter for 
og imod, inddrag forskellige betragtninger fx miljømæssige, medicinske eller 
politiske. Afslut gerne med en konklusion, hvis det er muligt. 
 
Forklar: 
Besvarelsen skal bygge på biologisk viden og forståelse. De konkrete resultater 
eller figurer sættes i forbindelse med den teoretiske baggrund. Det kan 
forekomme, at der er flere forklaringer på en problemstilling. 
 
Forsøg/eksperiment, giv forslag til: 
Besvarelsen kan indeholde en beskrivelse af en metode og dens princip og evt. 
en forsøgsopstilling. 
 
Forslag, giv forslag til:  
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Et eller få udvalgte forslag er tilstrækkelige. Begrund dit eller dine forslag. 
 
Hypotese, opstil en hypotese: 
Fagligt begrundede forventede udfald af et forsøg/eksperiment. Hypotesens 
holdbarhed kan afprøves eksperimentelt. 
 
Inddrag: 
I besvarelsen skal de ønskede data, fx en figur anvendes. 
 
Redegør, for: 
En redegørelse er en struktureret og fagligt begrundet fremstilling af en 
biologisk problemstilling. 
 
Skitser: 
Dette kan fx være en kort tekst, en graf med aksebenævnelser, et forsøg, en 
forsøgsopstilling. Der er ikke krav om præcise værdier, men kun tendenser. 
 
Tegn: 
En tegning skal entydigt vise det, der spørges efter. Det kan fx være en celle 
eller analyseresultater. Der er krav om præcise angivelser. 
 
Vurder: 
På baggrund af biologisk viden og evt. en analyse vægtes synspunkter for og 
imod en problemstilling. Konkluder, når det er muligt. 
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8 gode råd 
 
 

• Læs alle opgaver igennem, inden du vælger hvilke, du vil besvare. 
 

• Vær opmærksom på hvilke krav, der stilles i opgaven, fx beskrivelse, 
forklaring, diskussion og vurdering. 

 

• Svar så kort og præcist som muligt på de stillede spørgsmål. Skriv ikke 
fyld – mængden af tekst giver ikke i sig selv bedre karakter. 

 

• Undlad at skrive indledninger til opgaverne og at gentage de stillede 
spørgsmål i din opgavebesvarelse. 

 

• Besvar altid alle de opgaver, der forlanges i besvarelsen og spring aldrig 
et delspørgsmål over. Planlæg din tid, så du når det hele. 

 

• Brug bøgerne til opslag. Undlad at skrive afsnit af efter bøger eller hente 
hele afsnit ind fra harddisken. 

 

• Læs korrektur på din besvarelse og kontroller, at du har svaret præcist på 
alt, hvad der bliver spurgt om. 

 

• Anvend biologiske fagudtryk frem for dagligdagsudtryk. 
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Skriv til opgavekommissionen 

 
Opgavekommissionen får hvert år gode og udbytterige tilbagemeldinger om 
årets opgavesæt fra censorkorpset.  
Vi er imidlertid også interesserede i tilbagemeldinger fra andre kolleger, der har 
haft elever til skriftlig prøve i biologi A. Vi vil derfor gerne modtage 
kommentarer til studentereksamenssættet 2011. 
 
Vi er bl.a. interesserede i at høre meninger om: 
 
- Skriftlig prøve set i relation til den daglige undervisning 
- Ideer til udviklingsarbejde indenfor faget affødt af erfaringerne med skriftlig    
    prøve 
 
 
Vi vil bede om, at eventuelle kommentarer sendes til formanden for 
opgavekommissionen Jørgen Baungaard Hansen   
på baungaard@ribekatedralskole.dk eller til fagkonsulenten.  
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
på opgavekommissionens vegne 
 
Kresten Cæsar Torp 
Fagkonsulent     
  
 
 
 


